Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 27 augustus 2019

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/middelenbeheer

1

2019_GR_00357

Politie - aankoop van 8 bijkomende bodycams met
bijhorende software-infrastructuur - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 8 bijkomende bodycams met bijhorende laders en software-infrastructuur wordt
goedgekeurd en zullen aangekocht worden via het raamcontract van de PZ Mechelen bij de firma
Vandeputte Safety Experts, Binnensteenweg 160 te 2530 Boechout.
Artikel 2
De uitgave van 6.808,67 euro, btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/744-51/2019 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.

2

2019_GR_00358

Politie - aankoop uitbreiding hydraulische deuropener voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van een bijkomend onderdeel, nl. de OP71 voor de hydraulische deuropener Libervit
voor het bedrag van 8.852,36 euro, bij de firma Apex Global B.V., Aruba 7 te 7332 BJ Apeldoorn,
Nederland wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De uitgave van 8.852,36 euro zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/744-51 BU 2019 en
gefinancierd worden met eigen middelen.

3

2019_GR_00359

Politie - aankoop verplaatsbare wanden Politiehuis voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zullen verplaatsbare wanden aangekocht worden om een bijkomend bureel in het Politiehuis te
creëren en om de inkijk in de dienst LCCU te verhinderen. De aankoop wordt toegewezen aan de
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firma Beddeleem NV, Venecoweg 14A te 9810 Nazareth, als enige leverancier van met voor het
Politiehuis compatibele wanden, voor het bedrag van 27.951,86 euro.
Artikel 2
De uitgave zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/723-60 BU19 en gefinancierd worden
met eigen middelen.

4

2019_GR_00360

Politie - aankoop van 2 geweren .300 met geluidsdemper voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad beslist de aankoop van 2 geweren .300 met toebehoren volgens de voorwaarden
van de raamovereenkomst 2018 R3 103 toe te wijzen aan de firma ARLE B.V., Losplaats 16a te
5404 NJ Uden, Nederland, voor de totale prijs van 12.406,03 euro.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist de aankoop van 2 geluidsdempers en hulpmikorganen voor het geweer
.300 volgens de voorwaarden van de raamovereenkomsten 2018 R3 104 en 2018 R3 105 toe te
wijzen aan de firma Daniel Dekaise N.V., Avenue Nobel 5 te 1300 Waver voor de totale prijs van
6.632,64 euro.
Artikel 3
De totale uitgave van 19.038,67 euro zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/744-51 BU
19 en zal gefinancierd worden met eigen middelen.

Politie/personeelsbeheer

5

2019_GR_00369

Politie - vacatures mobiliteitscyclus 2019-03 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog-kader
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de derde
mobiliteitscyclus - dienstjaar 2019 goed.
Artikel 2
De selectiemodaliteiten worden als volgt vastgelegd:
1. Het houden van competentiegerichte proeven waaronder in ieder geval een gedragsgericht
interview met de kandidaat door de plaatselijke selectiecommissie samengesteld conform
RPPol voor alle opengestelde functies binnen de derde mobiliteitscyclus 2019.
2. Voor de functies binnen het middenkader worden voorafgaand aan het interview
bijkomende adviserende en vergelijkende kennistesten afgenomen afhankelijk van de
specificiteit van de functie.
3. Voor de gespecialiseerde functie van teamcoach informatiebeheer (functioneel beheerder
ISLP) verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de opleiding functioneel beheerder te
volgen.
4. Voor de gespecialiseerde functie van motorrijder - verkeerspolitie wordt voorafgaand aan
het interview een adviserende kennistest, competentiegerichte proeven en een
rijvaardigheidstest verplicht afgenomen. Deze proeven zijn niet-eliminerend.
5. De gespecialiseerde functie van motorrijder - verkeerspolitie opent het recht tot het
verkrijgen van een functietoelage.
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6. Voor de gespecialiseerde functie van motorrijder - verkeerspolitie verbindt de geschikte
kandidaat zich ertoe de opleiding verkeerspolitie te volgen.

Politie/verkeerszaken

6

2019_GR_00372

Politie - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Autoloze zondag goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de openbare orde en
rust naar aanleiding van de Autoloze zondag wordt goedgekeurd.

Europese cel

7

2019_GR_00337

Europese cel - kennisname goedkeuring subsidie dossier
ERASMUS+ - 'Building Bridges in Bruges' (B&B-B) - Brede
school project - samenwerkingsovereenkomst goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het Erasmus+ project 'Building Bridges in
Bruges' voor een subsidie van maximaal 93.450,00 euro.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen EPOS vzw
(Nationaal Agentschap) en de stad Brugge goed.

Noord-Zuiddienst

8

2019_GR_00339

Noord-Zuiddienst - noodhulp Mozambique (hulp aan de
slachtoffers van de cycloon in Mozambique, Malawi en
Zimbabwe) - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed dat een bijdrage van 5.000 euro wordt gestort op het
rekeningnummer van Oxfam-Solidariteit (BE37 0000 0000 2828) voor noodhulp aan de slachtoffers
van de cycloon Kenneth en de cycloon Idai in Mozambique.

Mobiliteit

9

2019_GR_00389

Mobiliteit - bestek schoolvervoerplannen 2019-2024 goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
Het bestek (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) in
bijlage 1 voor de opmaak van 50 schoolvervoerplannen in de legislatuur 2019-2024 waarbij
jaarlijks minimum 8, als streefdoel 10 en maximum 12 schoolvervoerplannen per jaar opgemaakt
worden, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Dienst openbaar domein stemt per kwartaal af met de dienst mobiliteit voor de opvolging van de
infrastructurele werken die uit de schoolvervoerplannen voortvloeien.

10

2019_GR_00392

Mobiliteit - aanpassing retributiereglement - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De voorgelegde aanpassingen aan het retributiereglement parkeren worden goedgekeurd.
Artikel 2
Akkoord met de aanpassingen aan het systeem van bezoekerscodes, meer bepaald de mogelijkheid
tot gebruik van e-loket, voor een bedrag van 18.150 euro inclusief BTW. Het bedrag wordt
benomen op rekeningnummer 61464000.
Voortaan ook voorzien dat er gewerkt kan worden met 2 types bezoekerscodes (4 uur én 1 uur).

Mercedes Van Volcem

Openbaar domein

11

2019_GR_00330

Openbaar domein - aanleg randparking Waggelwaterstraat
- verrekening 1.
Goedgekeurd

Artikel 1
De wijzigingen in functie van de stabiliteit en bijhorende meerprijs van 45.889,62 euro excl. btw of
55.526,44 euro incl. btw ten laste van stad Brugge worden goedgekeurd.
Artikel 2
De kosten ten bedrage van 45.889,62 euro excl. btw of 55.526,44 euro incl. btw worden benomen
op beleidsitem BI011001, actie ARB163, rekening 22010007.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen in de riolering (afvoer en buffering regenwater)
met een minprijs van 20.496,88 euro excl. btw ten laste van TMVW-Aquario.
Artikel 4
Het nieuw aannemingsbedrag voor aannemer Verkinderen Aannemingen, Biezestraat 5, 8480
Ichtegem, btw-nr. BE 0848 882 236, bedraagt 509.453,24 euro excl.btw of 579.798,11 euro incl.
btw.

12

2019_GR_00331

Openbaar domein - herinrichting van het kruispunt N397
Barrièrestraat en de stationsomgeving (Balkonrotonde) -
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verrekening 3 - goedkeuring bijakte 2 en stadsaandeel.
Goedgekeurd
Artikel 1
Het stadsaandeel t.b.v. 86.007,60 euro excl. btw of 104.069,20 euro incl. btw (btw-verlegd) wordt
voor de werken “herinrichting van het kruispunt N397 Barrièrestraat en de stationsomgeving
(Balkonrotonde)” goedgekeurd.
Artikel 2
Het stadsaandeel voor de nieuwe aannemingssom voor THV Aswebo nv- Depret nv, Lanceloot
Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge, btw-nr.: 883.467.396, bedraagt 1.787.735,88 euro excl. btw of
2.163.160,42 euro incl. btw (btw-verlegd).
Artikel 3
Het krediet van 86.007,60 euro excl. btw of 104.069,20 euro incl. btw (btw-verlegd) wordt
voorzien op rekening 22400007, beleidsitem BI020002, actie A0097, kostenplaat KLP070.
Artikel 4
De bijakte 2 voor de werken “herinrichting van het kruispunt N397 Barrièrestraat en de
stationsomgeving (Balkonrotonde)” wordt goedgekeurd.

13

2019_GR_00340

Openbaar domein - Beaufort Beeldenparkfietsroute samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

14

2019_GR_00341

Openbaar domein - heraanleg Katelijnestraat en
Arsenaalstraat - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen voor de heraanleg van de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Aan de Communicatiedienst wordt opdracht gegeven om de bewoners en handelaars te informeren.
Artikel 3
De raming als volgt:
- deel Farys: € 2.688.593,48 excl. btw.
- deel stad: € 418.732,36 excl. btw.
Artikel 4
Voor 2020 wordt € 279.154,91 excl. btw, hetzij € 337.777,44 incl. btw voorzien.
Voor 2021 wordt € 139.577,45 excl. btw, hetzij € 168.888,71 incl. btw voorzien.
Het budget wordt benomen op UD108, actie SA00596, rekening 22400007.
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15

2019_GR_00373

Openbaar domein - Bargeweg - aanleg riolering en
heraanleg ten behoeve van Cactuszaal - ontwerp - wijze
van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen, nl. via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, voor de heraanleg van de Bargeweg worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het krediet wordt benomen via BI020002, actie SA00411, rekening 22000007 in 2021, en met
BW1 2020 wordt het krediet aangezuiverd.
Artikel 3
Aan de cluster Openbaar Domein wordt opdracht gegeven om de omgevingsvergunning voor deze
werken aan te vragen.

Thesaurie

16

2019_GR_00332

Financiën/thesaurie - ontleningskader 2019-2024 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgelegd ontleningskader goed.

17

2019_GR_00347

Financiën/thesaurie - beleggingskader 2019-2024 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgelegd beleggingskader goed.

Algemeen bestuur

18

2019_GR_00333

Algemeen bestuur - Brugse Maatschappij voor Huisvesting
- wijziging vertegenwoordigers stad Brugge in de
bestuursorganen.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende wijziging in de afvaardiging namens de stad en ocmw in de raad
van bestuur van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting goed: de heer Franky Demon wordt
vervangen door de heer Jos Demarest.

19

2019_GR_00334

Algemeen bestuur - kennisname Audio-jaarrekening 2018 goedkeuring toetreding nieuwe leden.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van Audio.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de toetreding van de volgende nieuwe leden tot de vereniging Audio goed:
1. stad Aalst
2. stad Diksmuide
3. gemeente Evergem
4. gemeente Maldegem
5. gemeente Moerbeke
6. gemeente Wachtebeke
7. gemeente Zele
8. OCMW Diksmuide
9. OCMW Moerbeke
10. Zorgvereniging Mintus
11. Zorgvereniging Harelbeke

Eigendommen

20

2019_GR_00338

Eigendommen - inhuring Komvest 38 - goedkeuring
huurovereenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorgelegde ontwerp van huurovereenkomst wordt goedgekeurd.

21

2019_GR_00345

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling VK 0504
Maalse Steenweg (Houtzagerijstraat) te 8310 Brugge
(Sint-Kruis) jegens De Pourcq nv.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens De Pourcq nv, met maatschappelijke
zetel te 2180 Ekeren, Markt 20, van gronden en de erop uitgevoerde infrastructuurwerken in de
verkaveling 0504 Maalse Steenweg (Houtzagerijstraat), gelegen te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
bekend op het kadaster in de sectie B van de 18e afdeling, perceelnummer 0208Z4 P0000, groot
volgens kadaster 2.501m², voor inlijving in het openbaar domein en verder volgens de
voorwaarden van de bijgevoegde ontwerpakte.
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22

2019_GR_00346

Eigendommen - verkaveling 1619 Arendstraat (Koolkerke)
- inlijving in het openbaar domein van gronden en
infrastructuurwerken jegens VH-Invest.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving van gronden en de erop uitgevoerde
infrastructuurwerken gelegen te 8000 Brugge (Koolkerke), Arendstraat 15, jegens bvba VH-Invest,
met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), en ondernemingsnummer 0476.364.624,
bekend op het kadaster in de 17e afdeling Brugge, sectie B, deel van perceelnummer 0265/03/H
P0000, groot volgens meting 88ca, voorgesteld als Lot W op het opmetingsplan opgemaakt op 27
februari 2018 door landmeter-expert Lieven Hutsebaut, voor inlijving in het openbaar domein, en
verder onder de voorwaarden van bijgevoegde ontwerpakte.

23

2019_GR_00349

Eigendommen - addendum samenwerkingsovereenkomst
VZW Brugsche Rugbyclub voor de bouw van een clubhuis
met aanhorigheden - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp van addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brugge en de
VZW Brugsche Rugbyclub afgesloten 25/06/2018 wordt goedgekeurd.

24

2019_GR_00352

Eigendommen - ruil grond om redenen van openbaar nut,
gelegen Stokvelde - in functie van de optimalisering van
een sociaal huisvestingsproject van de cvba Vivendo.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de ruil van grond met de cvba Vivendo, met ondernemingsnummer
0406.062.883, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Magdalenastraat 20 bus
1, zoals afgebeeld op het opmetingsplan van 12 februari 2019, opgemaakt door de heer Christoffel
Vanden Bussche, landmeter-expert, als volgt:
Een oppervlakte van 2.984,96 m² grond, m.n. de loten 1A, 1B, 1C en 1D, aangeduid met blauwe
kleur op het hierboven vermeld opmetingsplan, eigendom Stad Brugge, naar cvba Vivendo:
• Lot 1A: Een oppervlakte van 743,04 m² grond, gekend bij het kadaster in de 25e afdeling
Brugge, Sint-Michiels, sectie B, zonder nummer, met gereserveerd individueel
perceelsidentificatienummer B 5819 A P0000;
• Lot 1B: Een oppervlakte van 1.284,3 m² grond, gekend bij het kadaster in de 25e afdeling
Brugge, Sint-Michiels, sectie B, zonder nummer, met gereserveerd individueel
perceelsidentificatienummer B 5819 B P0000;
• Lot 1C: Een oppervlakte van 828,86,m² grond, gekend bij het kadaster in de 25e afdeling
Brugge, Sint-Michiels, sectie B, zonder nummer, met gereserveerd individueel
perceelsidentificatienummer B 5819 C P0000;
• Lot 1D: Een oppervlakte van 128,76 m² grond, gekend bij het kadaster in de 25e afdeling
Brugge, Sint-Michiels, sectie B, zonder nummer, met gereserveerd individueel
perceelsidentificatienummer B 5819 D P0000.
Een oppervlakte van 1.680,30 m² grond, m.n. de loten Loten 2A, 2B en 2C, aangeduid met blauwe
kleur op het hierboven vermeld plan, eigendom cvba Vivendo, naar Stad Brugge:
• Lot 2A: een oppervlakte van 160,44 m² grond te nemen uit de percelen, gekend bij het
kadaster in de 25e afdeling Brugge, Sint-Michiels, sectie B, met perceelnummers 0405 V
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P0000 en 0405 W P0000 en deel van de perceelnummers 0405 S P0000 en 0405 T P0000,
met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 5819 E P0000;
• Lot 2B: een oppervlakte van 1.217,9 m² grond, gelegen Stokvelde, te nemen uit een
perceel gekend bij het kadaster in de 25e afdeling Brugge, Sint-Michiels, als park, sectie B,
met het perceelnummer 0418 M 009 P0000, met gereserveerd individueel
perceelsidentificatienummer B 5819 F P0000;
• Lot 2C: een oppervlakte van 482,77 m² grond te nemen uit de percelen, gekend bij het
kadaster in de 25e afdeling Brugge, Sint-Michiels, sectie B, met perceelnummers 0404 W
P0000, 0404 X P0000, 0404 Y P0000 en 0404 Z P0000 en deel van de perceel nummers
0404 S P0000, 0404 T P0000, 0404 V P0000, 0404 A 002 P0000, 0404 B 002 P0000 en
0404 C 002 P0000, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 5819 G
P0000.
Artikel 2
Alle aan deze ruil van grond verbonden kosten vallen ten laste van de cvba Vivendo.
Artikel 3
De instrumenterende ambtenaar wordt gemachtigd de Stad Brugge te vertegenwoordigen
krachtens het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de
Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke
verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; het Besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari
2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling van de
werkwijze van het decreet van 19 december 2014; het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister
van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de Vlaamse
Commissarissen, en alle wijzigingsbesluiten vermeld in het decreet van 19 december 2014
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.

25

2019_GR_00342

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 10,44 m²
tuingrond, gelegen Kruisvest, aan de eigenaars van de
aanpalende woning Potterierei 115.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 10,44 m² de
tuingrond, gelegen te 8000 Brugge, Kruisvest, gekend bij het kadaster, 6e Afd. Brugge, sectie F,
als deel van het openbaar domein, afgebeeld als Lot 1, voorgesteld door de veelhoek '1-2-3-4-5-1',
op het opmetingsplan opgemaakt op 26 maart 2019 door het landmeetkundig bureau DaeninckAudenaert, aan de eigenaars van de aanpalende woning gelegen te 8000 Brugge, Potterierei 115,
de heer Godetrouw De Lille en mevrouw Hilda Vanlerberghe, tegen de prijs van € 1.914,18, onder
de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis van 11 juni 2019.
Artikel 2
De Voorzitter van de Gemeenteraad, de Algemeen Directeur, de Financieel Directeur en
desgevallend hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde
verkoop te ondertekenen en om de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de
authentieke akte.
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26

2019_GR_00343

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 71 m²
tuingrond, gelegen Witteleertouwersstraat, aan de
eigenaar van de aanpalende woning Coupure 25.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 71 m² tuingrond,
gelegen te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat, gekend bij het kadaster, 2e Afd. Brugge, sectie B,
met perceelnummer 0578 X 002 P0000, aan de eigenaars van de aanpalende woning, de heer
Armand Neyts en mevrouw Elisabeth Moureaux, gelegen te 8000 Brugge, Coupure 25, tegen de
prijs van € 15.975,00, onder de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis van 6 juni 2019.
Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel directeur en desgevallend
hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde verkoop te
ondertekenen en om de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie te ontslaan van
de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.

27

2019_GR_00344

Eigendommen - verkoop muur op en met grond ter hoogte
van 't Zand, palend aan de eigendom gelegen te
Westmeers 18.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop van een muur op en met grond, gebouwd tegenaan de
woning gelegen te 8000 Brugge, Westmeers 18, zoals afgebeeld als lot 1 op het opmetingsplan
opgemaakt op 29 maart 2019 door het landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert, aan de
eigenaars van de aanpalende woning, de heer Chao Chen en mevrouw Yan Yang, wonende te 8000
Brugge, Westmeers 18, tegen de prijs van € 10.263,00, en verder onder de voorwaarden
opgenomen in de koopverbintenis van 5 juni 2019.
Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel directeur en desgevallend
hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde verkoop te
ondertekenen en om de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie te ontslaan van
de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.

28

2019_GR_00374

Eigendommen - verkoop perceel grond, met erop
aanwezige infrastructuur van een buiten gebruik gesteld
waterzuiveringsstation, gelegen te Lissewege,
Patentestraat.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van de oppervlakte van 642 m²
grond, met de erop aanwezige infrastructuur van het buiten gebruik gesteld
waterzuiveringsstation, gelegen te 8380 Lissewege, Patentestraat, gekend bij het kadaster in de
14e afdeling Brugge, sectie D met perceelnummer 0806 B P0000, aan de heer Pieter De Geeter,
landbouwer, wonende te 8380 Lissewege, Patentestraat 2, tegen de prijs van € 3.000 en verder
volgens de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis van 15 juli 2019.
Artikel 2
Alle aan deze verkoop verbonden kosten vallen ten laste van de koper.
Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de Algemeen Directeur, de Financieel Directeur en
desgevallend hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde
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verkoop te ondertekenen en om de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de
authentieke akte.

29

2019_GR_00376

Eigendommen - verkoop perceel stadsgrond gelegen
Margaretha van Vlaanderenstraat tussen huisnummers 15
en 25.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop van een perceel grond gelegen te 8310 Brugge (SintKruis), Margaretha van Vlaanderenstraat (zn), groot volgens meting 91,83 m², gekend bij het
kadaster in de 19e afdeling, sectie D, perceelnummer 0294 K P0000, zoals voorgesteld op het
opmetingsplan opgemaakt op 27 juli 2017 door Landmeter-expert Kris De Pauw te Oostkamp, aan
de heer en mevrouw Lanckriet - Goetinck, 8310 Brugge (Sint-Kruis), Margaretha van
Vlaanderenstraat 15, tegen de koopsom van 4.022,40 euro, en verder onder de voorwaarden
opgenomen in de koopverbintenis.
Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel beheerder en
desgevallend hun vervangers, worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde
verkoop te ondertekenen en om Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de
authentieke akte.

30

2019_GR_00377

Eigendommen - verkoop voormalige kerk Sint-Franciscus
van Assisi, Karel van Manderstraat 115 én voormalige
pastoriewoning, Karel van Manderstraat 115 A.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop uit de hand aan de vzw Katholiek
Onderwijs Sint-Trudo (schoolbestuur IMB Brugge), met ondernemingsnummer 0472.806.011 en
maatschappelijke zetel gevestigd te 8310 Brugge, Collegestraat 24, van het voormalig kerkgebouw
en pastoriewoning gelegen te 8310 Brugge, Karel van Manderstraat 115, gekend bij het kadaster in
de 18e afdeling Brugge, sectie C, met de perceelnummers 0523 P0000 en 0523 N P0000, met als
doel het goed te herbestemmen tot een multifunctionele zaal met als hoofdfunctie "sportzaal
tijdens de schooluren", tegen de prijs van € 701.000, onder de opschortende voorwaarde van het
verkrijgen van AGIONsubsidiëring voor de aankoop.
Artikel 2
Alle aan deze verkoop verbonden kosten zijn ten laste van de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo,
schoolbestuur IMB Brugge.
Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel beheerder en
desgevallend hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde
verkoop te ondertekenen en om de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie te
ontslaan van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de
authentieke akte.

31

2019_GR_00378

Eigendommen - verkoop Julius en Maurits Sabbestraat 42 Huis Campers - bod biddit.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van het onroerend goed, gelegen te 8000
Brugge, Julius en Maurits Sabbestraat 42, bekend als het huis Campers, aan de hoogste bieder via
de biddit-procedure die werd afgesloten op 30/07/2019, tegen de prijs van € 500.000,00 en verder
onder de voorwaarden zoals deze werden beslist in de gemeenteraadszitting van 26 april 2019.

32

2019_GR_00393

Eigendommen - aankoop oude stelplaats De Lijn, gelegen
Gaston Roelandtsplein 15.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de aankoop, desnoods via onteigening, om redenen van openbaar
nut, van het onroerend goed, bekend als de oude stelplaats De Lijn, gelegen te 8310 Brugge,
Gaston Roelandtsplein 15, gekend bij het kadaster in de 21e afdeling Brugge (Assebroek), met
perceelnummers 0111 M P0000, 0111 S P0000 en 0111 T P0000, jegens Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn, met ondernemingsnummer 0242.059.537, en maatschappelijke zetel
gevestigd te 2800 Mechelen, tegen de prijs van € 2.300.000,00, mits de site door en op kosten
van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn wordt gesaneerd.
Artikel 2
De instrumenterende ambtenaar wordt gemachtigd de Stad Brugge te vertegenwoordigen
krachtens het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de
Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke
verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; het Besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari
2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling van de
werkwijze van het decreet van 19 december 2014; het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister
van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de Vlaamse
Commissarissen, en alle wijzigingsbesluiten vermeld in het decreet van 19 december 2014
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.

33

2019_GR_00396

Eigendommen - aankoop perceel grond uit de beschermde
Stadsvesten, gelegen Boninvest - deelname
verkoopprocedure.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de aankoop van een oppervlakte grond, deel uitmakend van de
Brugse beschermde stadsvesten, gelegen te 8000 Brugge, Boninvest, gekend bij het kadaster met
een oppervlakte van 1.460 m², Boninvest, 2e afdeling Brugge, sectie B, met perceelnummer 0438
D 003, ingevolge de verkoopsprocedure met biedingen door het federaal aankoopcomité in
opdracht van de Regie der Gebouwen.
Artikel 2
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om een schriftelijk bod uit te
brengen met de hoegrootheid van de instelprijs en desgevallend wordt de Voorzitter van de
gemeenteraad gemachtigd om deel te nemen aan de eventuele procedure van opbiedingen.
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2019_GR_00375

Eigendommen - uitbreiding erfpacht Rijselstraat 67, met
Rijselstraat 67+ - voor de vzw Viro - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de uitbreiding, met het perceel grond met erop staande garage, gelegen te
8200 Brugge, Rijselstraat 67+, gekend bij het kadaster in de 25e afdeling Brugge (Sint-Michiels 2e
afdeling), sectie B, met het perceelnummer 0340 L 004 P0000, bij de erfpachtovereenkomst van
19 maart 2018 met de vzw Viro, goed.

35

2019_GR_00394

Eigendommen - aanpassing concessie-overeenkomst met
Interparking inzake tarieven voor het ondergronds
parkeren - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van de concessie-overeenkomst met
Interparking inzake wijzigingen parkeertarieven 2019.

36

2019_GR_00395

Eigendommen - grondverwerving inrichtingsproject
landinrichting "Brugse Veldzone - Veldgebied Brugge" inrichtingsplan A11 - bufferzone Cathemgoed tussen het
dorp Dudzele en de havenrand van Zeebrugge - wijziging
grondoverdracht fase 1.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verwerving jegens de Vlaamse Landmaatschappij van percelen
grond gelegen te 8380 Dudzele als volgt:
• een totale oppervlakte grond van 4 ha 99 a 1 ca, gekend bij het kadaster in de 15e afdeling
Brugge, sectie A, Noordhoek, als delen van de perceelnummers 0432 A, 0431, 0430, 0453
B en 0464 en de perceelnummers 0446 X 2, 0440 A, 0459, 0460 en 0463
en Zwaanhofstraat, met perceelnummer 0437 C, tegen de prijs van € 77.925,66, onder de
voorwaarden opgenomen in de ontwerp-akte 00354-001, overdracht grond met
subsidiëring.
• een totale oppervlakte grond van 97 a 42 ca, gelegen Noordhoek, gekend bij het kadaster
in de 15e afdeling Brugge, sectie A, als delen van de perceelnummers 0465 B, 0465 A,
0465 02 en 0464 en het perceelnummer 0462 A, tegen de prijs van € 43.781,27, onder de
voorwaarden opgenomen in de ontwerp-akte 00354-002, overdracht grond met
boscompensatie.
Artikel 2
De instrumenterende ambtenaar wordt gemachtigd de Stad Brugge te vertegenwoordigen
krachtens het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de
Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke
verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; het Besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari
2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling van de
werkwijze van het decreet van 19 december 2014 en het Ministerieel Besluit van de Vlaamse
minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de Vlaamse
Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse

Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

13/21

Vastgoedcodex, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën
en Energie van 2 maart 2015 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015).

37

2019_GR_00388

Eigendommen - vraag Caaap nv - afwijking op
samenwerkingsovereenkomst inbreidingsproject "De Roos"
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de termijn voor het indienen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een omgevingsvergunning, zoals opgenomen in artikel 5 § 2 van de
samenwerkingsovereenkomst van 27 november 2017 en bijhorend het addendum van 26
november 2018, te verlengen met 2 extra maanden, om te eindigen op 27 oktober 2019.

Franky Demon

Unesco

38

2019_GR_00379

Restauratietoelage - Gistelse Steenweg 98 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Katrien Barnes, Gistelse Steenweg 98 wordt een toelage van 13.488,75 € toegekend als
stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels en bedaking van het pand
Gistelse Steenweg 98, 8200 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2
De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid "nonmodificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de stad Brugge het recht
heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun verbintenissen niet
naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het stadsbestuur.
Artikel 3

Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling
van de toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid
"non-modificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66420000
2019.

39

2019_GR_00380

Restauratietoelage - Langestraat 34 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. Geert De Groote (Eeuwfeestlaan 52, 8301 Knokke-Heist) wordt een toelage van
18.750,00 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels
en bedaking van het pand Langestraat 34, 8000 Brugge.
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Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
Artikel 2
De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid "nonmodificandi" op de gerestaureerde delen. Deze akte zal ook voorzien dat de stad Brugge het recht
heeft om de nodige werken uit te voeren op kosten van de eigenaars die hun verbintenissen niet
naleven. De kosten van deze akte vallen voor de helft ten laste van het stadsbestuur.
Artikel 3
Ingeval van verkoop van het gebouw binnen een periode van 10 jaar na datum van uitbetaling van
de toelage, is deze integraal terug te betalen door de verkrijger. De erfdienstbaarheid "nonmodificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie RB072000, rekening 66420000
2019.

Philip Pierins
Toerisme / bootjes en koetsen

40

2019_GR_00351

Toerisme - rondritten met huurkoetsen en huurauto's hervaststelling tarieven - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De tarieven voor de huurkoetsen worden vastgesteld op 55 euro per koets voor een rondrit van 30
minuten. Dit nieuwe tarief gaat in op 01.01.2020 en geldt tot 31.12.2021.
Artikel 2
De tarieven voor de huurauto's worden bestendigd op 20 euro per persoon voor een rondrit van 50
minuten en 15 euro voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Deze tarieven blijven geldig tot 31.12.2022.

41

2019_GR_00381

Toerisme - aanpassing politieverordening op toeristische
rondritten en excursies.
Goedgekeurd

Artikel 1
Art. 20 § 2 van de politieverordening op toeristische rondritten en excursies wordt aangepast als
volgt:
• Vanaf 25 graden in de schaduw krijgen de paarden aangepast voedsel met elektrolyten die
extra zout en mineralen bevat (paardenslobber), worden de paarden regelmatig afgekoeld
en worden de paarden in de schaduw gezet bij de halteplaatsen.
• Vanaf 30 graden in de schaduw rijden de paarden niet uit of stoppen ze met rijden.

Toerisme
42

2019_GR_00354

Toerisme - strategische visienota toerisme 2019-2024 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de strategische visienota toerisme voor de periode 2019-2024.
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Ann Soete

Onderwijs

43

2019_GR_00382

Onderwijs - Conservatorium - wijziging academiereglement
schooljaar 2019-2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel van academiereglement van het Stedelijk Conservatorium Brugge vanaf het schooljaar
2019-2020 wordt goedgekeurd.

44

2019_GR_00383

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
(DKO) - Artistiek Pedagogisch Project en Leerplan goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgesteld Artistiek Pedagogisch Project van de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten (DKO) en het leerplan goed met ingang van het schooljaar 2019-2020.

Nico Blontrock

Archief

45

2019_GR_00348

Archief - straatbenamingen - principebeslissing.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende nieuwe straatnamen goed:
1. Koolkerke
Verkaveling tussen Smallestraat en Brugse Steenweg:
Zwinpolderstraat, oude poldernaam (weg F of nr. 3).
Levina Teerlincstraat, miniatuurschilderes (1510/1520-1576), (weg A of nr. 2).
Robertine Devooghtstraat, kunstenares (1904-1979) (weg B of nr. 1).
Jeanne Hermansstraat, eerste beroepsfotografe in Brugge (1854-1934).
2. Brugge
Voor het sinds vorig jaar nieuw gecreëerd pleintje aan de Kapucijnenrei, links van het
Concertgebouw: Kapucijnenplein, oude kloosternaam.
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Bibliotheek

46

2019_GR_00350

Bibliotheek - beheersorgaan bibliotheek beleidsperiode
2019-2024 - nominatieve aanstelling leden.
Goedgekeurd

Artikel 1
De voorgestelde samenstelling van het Beheersorgaan voor de beleidsperiode 2019-2024 wordt
goedgekeurd.

47

2019_GR_00384

Bibliotheek - instap basisinfrastructuur digitale bibliotheek
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De instap in de basisinfrastructuur digitale bibliotheek wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De financieringswijze wordt goedgekeurd.

Minou Esquenet

Gebouwen

48

2019_GR_00335

Stadsgebouwen - buitenschilderwerken Koninklijke
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29 - goedkeuring
verrekening 1 en verrekening 2.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan verrekening 1 van de opdracht “Buitenschilderwerken
aan de Koninklijke Stadsschouwburg” voor het totaal bedrag in meer van 13.193,56 euro excl. btw,
hetzij 15.964,21 euro incl. btw (2.770,65 euro btw medecontractant).
Artikel 2
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan verrekening 2 van de opdracht “Buitenschilderwerken
aan de Koninklijke Stadsschouwburg” voor het totaal bedrag in meer van 16.010,40 euro excl. btw,
hetzij 19.372,58 euro incl. btw (3.362,18 euro btw medecontractant).
Artikel 3
De uitgave van 29.203,96 euro excl. btw of 35.336,79 euro incl. btw voor deze verrekeningen is
voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode BI011908-RB011908-22132007T11547.
Artikel 4
Het totaal aan ereloon voor de veiligheidscoördinator, Struktuur bvba, wordt geactualiseerd op
765,63 euro (btw niet inb.) of 926,41 euro (btw inb.) en mag eveneens benomen worden op
T11547 – 22132007 – BI011908 – RB011908.
Artikel 5
De termijnsverlenging van 7 dagen voor de uitvoering van verrekening 2 wordt goedgekeurd.
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49

2019_GR_00355

Stadsgebouwen - buitenschilderwerken Koninklijke
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29 - goedkeuring
verrekening 3.
Goedgekeurd

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 van de opdracht “Buitenschilderwerken aan de
Koninklijke Stadsschouwburg” voor het totaal bedrag in meer van 13.286,14 euro excl. btw, hetzij
16.076,23 euro incl. btw (2790,09 euro btw medecontractant).
Artikel 2
De uitgave van 13.286,14 euro excl. btw, hetzij 16.076,23 euro incl. btw voor deze verrekening
kan benomen worden op T11547 - BI011908 - RB011908 - rek.22132007 - Dummy - STADSREPU
- EC600 - OBB045 - Inkoopordernummer 602190001168
Artikel 3
Het totaal aan ereloon voor de veiligheidscoördinator, Struktuur bvba, wordt geactualiseerd
op 689,79 euro (btw niet inb.) of 834,65 euro (btw inb.) en mag benomen worden op T11547 –
22132007 – BI011908 – RB011908.

Informatica

50

2019_GR_00385

Informatica - gunning nieuw contract vaste telefonie goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het vernieuwde contract voor vaste telefonie wordt gegund aan Proximus NV, Koning Albert 2 laan
27, 1030 Brussel, BE 0202 23 99 51 voor een jaarlijks bedrag van 130.670 euro btw. incl. Dit
bedrag wordt benomen van beleidsitem BI011906, actie RB011906 en rekening 61510000. Dit voor
een periode van 3 jaar + 2 jaar stilzwijgend verlengbaar.

Pablo Annys

Werk en ondernemen

51

2019_GR_00386

Werk en ondernemen - schrapping artikelen met
betrekking tot aankoop kerstdecoratie en -materiaal uit het
toelagereglement 'Toelage voor acties/activiteiten die
Brugge als winkel- en ondernemende stad promoten en
versterken' - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het schrappen van artikelen i.v.m. aankoop kerstdecoratie en verlichting in het toelagereglement
voor acties/activiteiten die Brugge als winkel en ondernemende stad promoten en versterken wordt
goedgekeurd.
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52

2019_GR_00390

Werk en ondernemen - wedstrijdreglement voor
winterkerstverlichting - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het wedstrijdreglement voor winterkerstverlichting wordt goedgekeurd.

53

2019_GR_00387

Werk en ondernemen - overeenkomst Vlaio bizLocator goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor bizLocator en Vlaio wordt
goedgekeurd.

INTERPELLATIES

54

2019_GR_00356

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over de stand van zaken van de ev. samenwerking tussen
haven Zeebrugge en haven Antwerpen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over Kerst in Brugge. Raadslid Nele Caus komt tussen.
Schepenen Philip Pierins, Pablo Annys en burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Artikel 3
Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over zwemuren BZK in het Jan Guilinizwembad. Schepen
Franky Demon en burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Artikel 4
Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over Brugge leeft (niet meer). Raadslid Nele Caus komt
tussen. Schepenen Mathijs Goderis en Nico Blontrock antwoorden.
Artikel 5
Raadslid An Braem interpelleert over het voorbije seizoen Zeebrugge. Raadsleden Jean-Marie De
Plancke en Mieke Hoste komen tussen. Schepen Philip Pierins en burgemeester Dirk De fauw
antwoorden.
Artikel 6
Raadslid Geert Van Tieghem interpelleert over de gratis Centrumshuttles in onze stad. Burgemeester
Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 7
Raadslid Karin Robert interpelleert over een voorstel voor uitgebreidere composteringsmogelijkheden
voor inwoners Brugge. Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 8
Raadslid Marleen Ryelandt interpelleert over Slimme Fietslamp brengt veiligheid van schoolroutes in
kaart. Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 9
Raadslid Marleen Ryelandt interpelleert over weinig consequent bomenbeleid van de stad Brugge.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 10
Raadslid Charlotte Storme interpelleert over Hoplr en de stad Brugge. Burgemeester Dirk De fauw
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antwoordt.
Artikel 11
Raadslid Janos Braem interpelleert over rechts afslaan van fietsers aan verkeerslichten.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 12
Raadslid Alexander De Vos interpelleert over Seamen Center Zeebrugge, financiering. Burgemeester
Dirk De fauw en schepen Pablo Annys antwoorden.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Politie/verkeerszaken

55

2019_GR_00391

Politie - verslag MOVE-overleg van 24 april 2019 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het MOVE-overleg d.d. 24 april 2019 en van
de beslissingen van het college d.d. 12 augustus 2019.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw
Politie/arbeidsongevallen

56

2019_GR_00371

Politie - consolidatie arbeidsongevallen.
Goedgekeurd

Politie/personeelsbeheer

57

2019_GR_00367

Politie - opruststelling van een commissaris van politie met
ingang van 1 april 2020.
Goedgekeurd

58

2019_GR_00366

Politie - opruststelling van een hoofdinspecteur van politie
met ingang van 1 januari 2020.
Goedgekeurd

59

2019_GR_00361

Politie - opruststelling van een eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 oktober 2019.
Goedgekeurd
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60

2019_GR_00365

Politie - opruststelling van een eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 januari 2020.
Goedgekeurd

61

2019_GR_00368

Politie - opruststelling van een eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 juni 2020.
Goedgekeurd

62

2019_GR_00362

Politie - opruststelling van een inspecteur van politie met
ingang van 1 november 2019.
Goedgekeurd

63

2019_GR_00363

Politie - opruststelling van een inspecteur van politie met
ingang van 1 december 2019.
Goedgekeurd

64

2019_GR_00364

Politie - opruststelling van een inspecteur van politie met
ingang van 1 januari 2020.
Goedgekeurd

65

2019_GR_00370

Politie - operationeel kader - beslissing over aanvraag
schadeloosstelling beroepsziekte - goedkeuring.
Goedgekeurd

Martine Matthys

Personeelsdienst

66

2019_GR_00353

Personeel & organisatie - aanwijzing van een vaststeller
gemeentelijke administratieve sancties.
Goedgekeurd
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